
a mai világban, amikor már nem elsősorban kol -
lektívumként, hanem sokkal inkább — szélsőséges
értelemben véve — individuumként tekintünk ön-
magukra, hol siklik félre személyiséggé válásunk
története. (Napkút Kiadó, Budapest, 2013)

ÉRFALVY LÍVIA

ANDRÉ LOUF: 
GYENGESÉG ÉS KEGYELEM

André Louf trappista szerzetes könyvében alap-
kérdésekre keresi a választ: Hogyan ismerhetjük
meg Isten hangját a lelkünk mélyén? Hogyan ta-
pasztalhatjuk meg a kegyelmet, amelyet Isten
szüntelenül kínál nekünk? Hogyan lehetünk
biztosak abban, hogy nem válunk illúzióink ál-
dozatává?

Louf figyelmeztet, hogy a Szentlélekben való
életet nem könnyű felfedezni, ugyanis a külön-
böző erővonalak folyamatosan keresztezik egy-
mást, olyannyira, hogy a teljes zűrzavar és az il-
lúziók is lehetségesek. Nem mindig könnyű
ugyanis megkülönböztetni ezeket az erővonalakat.
A bűn, a megtérés és a kegyelem nem egyszerű-
en három egymást követő állapot, a mindennapi
életben gyakran teljesen kibogozhatatlanok, „át-
meg átszövik egymást, kölcsönösen függnek egy-
 mástól. Sohasem vagyok maradéktalanul egyik-
 ben vagy másikban, inkább szünet nélkül mind
a három állapotban vagyok egyszerre. A bűn, a
megtérés és a kegyelem mindennapi kenyerem és
osztályrészem.”

Amire törekednünk kell, az a folyamatos meg-
térés. Ha nem élünk állandó megtérésben, nem
élünk szeretetben, csak két lehetőségünk marad:
saját vágyaink kielégítése és az önigazolás. Ebben
az állapotban „nem állhatjuk Isten jelenlétét, ha -
nem egy bálvány jelenlétében élünk”. A megté-
rés egyenlő azzal, hogy engedünk Isten sürgeté-
sé nek, rábízzuk magunkat szeretetére, mihelyt
észrevesszük annak első jelét.

A gyengeség és az erő a kereszténységben ösz-
szetartozó fogalmak. André Louf kifejti: Jézus
Krisztus azért jött közénk, hogy magára vegye
gyengeségünket, és erővé alakítsa át. Egyszer s
mindenkorra meghalt a bűnnek, de mennyei
Atyja új életre támasztotta a halottak közül. Isten
ereje tehát a gyengeségben mutatkozik meg. Szent
Pál apostol így fogalmazza ezt meg a Korin tusi -
ak hoz írt második levelében: „Gyöngeségében
ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él” (13,4).
Jézust megfeszítették, és meghalt az emberi gyön-
geség miatt, amelyet a végsőkig magára vett.
„Jézus a mi gyöngeségünkben tapasztalta meg
Isten hatalmát, és Isten ebből a gyöngeségből ki-
indulva támasztotta új életre. Jézus számára is az

emberi gyöngeség volt az az út, amelyen át meg-
tapasztalhatta Atyja hatalmát.”

A könyv szerzője figyelmeztet a kegyelem
alapvető fontosságára: természetesen tehetünk
erőfeszítéseket gyengeségünk legyőzésére, de ez
valójában nem sokat ér. „Isten hatalmának cso-
dája és megtérésünk csodája ugyanis nem tő-
lünk függ.”

A jó szándék és a jó akarat önmagában kevés.
Szükségünk van arra, hogy összeroskadjunk,
hogy megtapasztaljuk gyöngeségünket, amelyben
kibontakozhat Isten ereje. Csak gyöngeségünkben
vagyunk kellően sérülékenyek Isten szeretete és
irgalma számára. „Az egyetlen út, hogy kapcso-
latba lépjünk a kegyelemmel, és Isten irgalmának
csodájává legyünk, ha megmaradunk a kísértés-
ben és a gyöngeségben.” Ez történt a Jézust há-
romszor megtagadó Péterrel is, „aki nem tudta
felismerni Jézust, amíg igaznak tartotta magát, de
rögtön felismerte bűnösségét, mihelyt Jézus fel-
fedte magát neki”. André Louf szerint csak elkép-
zelni tudjuk, hogy mit jelentett Péter számára,
amikor harmadik tagadását követően Jézus ráné-
zett, de biztos, hogy nem ítélte el, hiszen ő maga
mondta: „nem azért jöttem, hogy elítéljem a vilá-
got” (Jn 12,47), és azt is, hogy nem az igazakért
jött, hanem a bűnösökért (Mt 9,13). A könyv szer-
zője szerint Jézus tekintete „szelíd és izzó szere-
tettel volt teli”. A Mesterét háromszor megtagadó
Pétert pedig megérinti és megsebzi Jézus szerető
pillantása, az, hogy megajándékozza szerető meg-
bocsátásával. Jézus nemcsak megbocsát ekkor Pé-
ternek, hanem új életre is hívja. Péter pedig ettől a
pillanattól kezdve más emberré lesz. „Lényének
mélye megrendül, szíve keménysége semmivé
lesz, most már tudja, mi a szeretet.”

A könyv szerzője a Szentírást és az egyházatyák
munkásságát elemezve rámutat: Isten úgy akar-
ta, hogy a megbocsátásban lehessen őt megismerni.
A bűnös pedig, vétkének mélységét kutatva, fel-
fedezi az irgalmasság mélységét, abban a pilla-
natban, amikor a kettő találkozik. Ez az evangé-
liumi élet legelső és legfontosabb tapasztalata: „a
kicsinyeké és a lélekben szegényeké, a bűnösöké,
az utcanőké és a vámosoké, akik megelőznek min-
ket Isten országában. Isten bennük és a hozzájuk
hasonlókban akar találkozni az emberrel, és akar-
ja üdvözíteni. Nincs más emberi szituáció, ahol Is-
ten ennyire személyesen jelenik meg és üdvözít.”

André Louf leszögezi: a szeretettől való sebez-
hetőséget, a gyengeséget, amely minden szeretet-
kapcsolat forrása, csak Istentől és kegyelmétől ta-
nulhatjuk el. Az igazi evangéliumi erény az alázatos
szeretet, ami sokkal ritkább, mint ahogy a szeretet
szót ma használjuk. Szeretet Isten képére: „bőke-
zű, türelmes, szelíd mindenki iránt, közeli és távoli
embertársunk iránt is, a barát és az ellenség iránt,
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szeretet, amelyet odaadunk az első jöttmentnek”.
A mindennapok tapasztalata alapján ez az, amit a
legnehezebb megvalósítani, emberi erővel szinte a
lehetetlenséggel határos. Ám az Evangéliumból tud-
juk: „Istennek minden lehetséges” (Mt 19,26). (Ford.
Szita Bánk; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

MIKLÓS PÉTER (SZERK.): 
A PIARISTA NEVELÉS
ÚJRAINDULÁSA SZEGEDEN,
1991–1999

1991-ben indult újra útjára a Szegedi Dugonics
András Piarista Gimnázium. Újra, hiszen az isko-
lák államosításának ez az intézmény is áldozatául
esett. A kegyesrendi atyák először 1720-ban tele-
pedtek le a városban, majd a következő évben
meg is nyitották iskolájukat. Az újraindulás ugyan
más történelmi körülmények között zajlott, mint
az egykori, izgalomban, kalandban és főképpen
innovációban azonban nem volt hiány. A gimná-
zium élettörténete legújabb szakaszának szentelte
5. kötetét a „Magyarország Piarista Múltjából”
című sorozat.

A Miklós Péter szegedi történész által, az iskola
jelenlegi igazgatóhelyettese, Károlyi Attila anyag-
gyűjtésének segítségével összeállított könyv hét ta-
nulmányt és tíz interjút ad közre. A tanulmányok-
ban inkább történeti visszatekintések olvashatók,
míg az interjúk jobbára az újraindulás kapcsán
óhatatlanul felmerülő keresztény és pedagógiai
identitás színes problémavilágát járják körül.
Mindkét rész összes fejezetében a múlt és a jelen,
az elveszett, de megkerült dimenziója úgy fonó-
dik össze, hogy abból kapaszkodó keletkezik a tör-
ténet megértéséhez és a jelen mesteri műveléséhez.

Amint a 90-es évek politikai fordulata végső
so ron hirtelen köszöntött rá az országra, az iskola
újraindulása is — dacára az előkészületeknek —
mintegy hirtelen történt. A váltás körüli káosz
nemcsak zavart okozott, hanem lehetőségeket is
rejtett magában. Ezt vette észre és használta ki a
rend vezetése, támaszkodván a városban élő ka-
tolikusokra. A közölt anyagok érzékletesen tük-
rözik azt a kalandot, amelyben a bátorság és a
remény volt a legerősebb lendítő erő. Új támoga-
tókat és energiaforrásokat talált meg és szabadí-
tott fel az újraindulás körüli tervezés és szervezés.
Egyik szereplő sem próbált meg a saját elképzelé-
sének konkrétumaihoz ragaszkodni, mindany-
nyian a közös bölcsesség és igényesség víziója
mentén hajlékonyan és a lehetőségek szélső hatá-
ráig menően haladtak előre.

A gimnázium saját épület nélkül, a szeged fel-
sővárosi minorita rendházban albérlőként és az a

mellé felhúzott konténersorban kezdte új életét.
Majd 1999-ben vehette birtokba új épületét a vá -
ros szélén, ahol a mai napig működik. E folyamat
összes kulcsszereplője arról a közös élményéről
ad számot a kötetben, melyet — talán nem tűnik
blaszfémikusnak — új szövetségkötések soroza-
tának lehet nevezni. Számos megszokott kép, vi-
szony és logika helyett új víziók és új megoldások
szükségeltettek, hogy az újraindulás megvalósul-
jon. Csak néhány példát említve: le kellett mon-
dani az eredeti épületről, amely a város szívében
áll, s helyette el lehetett fogadni a lakótelepi kö-
zegben rendelkezésre bocsátott területet az új is-
kolaépület és templom számára. Az első igazgató,
Kakuszi Péter magyar szakos gimnáziumi tanár
lett, aki civil, és aki nem piarista gimnáziumban
végezte tanulmányait. A tanárok többsége civil, a
rend csak néhány képviselőt tudott küldeni a vá-
rosba, hiszen számos más új kezdetet is ki kellett
szolgálnia. A város vezetése 91-ben az akkor libe-
rális FIDESZ és SZDSZ koalíció, Lippay Pál pol-
gármesterrel, majd az új terület kijelölésénél, és
egyáltalán nem mellesleg az iskolanővérek isko-
lakomplexumának szerencsés elhelyezésénél is,
a szocialista Szalay István polgármester elkötele-
zett támogatásával vált lehetségessé.

Az új helyzet új esélyt adott, melyet új módon
sikerült kihasználni, miközben magának a piarista
szellemiségnek új elevenségét is meg kellett találni
és érzékenyen követni. Ebben a rendi és pedagó-
giai identitáskeresésben főszerepet játszottak a rö-
videbb, hosszabb ideig itt állomásozó atyák és
nemkülönben az iskola tanári kara, valamint az
öreg diákokból, szülőkből és más támogatókból
álló széles körű közösség aktív tagjai. A kötetben
szereplő írások erről a belső kalandról, a hit és a
nevelés lelkiségének újrafogalmazásáról is számot
adnak, amely talán még jelentősebb üzenet, mint
az intézményi. Ugyanis éppen arra világít rá, ami
Szegeden és az egész országban, s nem túlzás ál-
lítani: az egész kelet-közép-európai régióban a
leg fontosabb kérdés, hogyan kapcsolható össze
a társadalmi szabadság az Evangélium szabadsá-
gával, az oktatási és nevelési küldetés a hitben
való elmélyítés feladatával. Erre utal Urbán József
SchP, aki néhány éven át az iskola tanára és igaz-
gatója volt, mottóként használt szövege: „A sze-
gedi piarista iskola hagyománya a szabadság és a
nyitottság hagyománya. Az elmúlt másfél évtized
története arra bátorít minket, hogy legyünk nyi-
tottak a jövőre, higgyünk a jövőben, és hogy a jö-
vőre nyíló megoldásokkal álljunk elő, amikor
nehéz helyzetbe kerülünk.” (Piarista Rend Magyar -
országi Tartománya — Dugonics András Piarista
Gim názium, Budapest — Szeged, 2013)

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS
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